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2023 

Februar 

Rammeplan for barnehagen 

Da står februar måned for tur. Første uke i fe-
bruar skal vi snakke om samer og samefolkets 
dag. Vi vil gjennom bilder, filmsnutter, konkreter, 
samtale og joik bli kjent med samefolkets kultur 
og levesett. 

Mandag 6. februar vil vi markere samefolkets dag  
ute med joik, lassokasting på reinsdyrgevir og bål 
med bålpanne hvor vi steiker reinsdyrskav som 
barna får smake. Barna skal også få steike pinne-
brød  over bålet som de skal spise. 

 Videre i februar fortsetter vi med eventyret om 
Skinnvotten. Denne måneden skal vi bli bedre 
kjent med dyrene i historien. Vi skal gjennom 
samtaler, bilder, filmsnutter, sang, rim og regler 
lære oss litt fakta om hvert dyr. 

Det er fremdeles vinter og det kan fortsatt 
være kaldt. Skulle vi få skikkelige kalde dager 
med minusgrader vil vi eksperimentere med vann 
og kulde. 

 

 

 

 

Fagområde: Nærmiljø og 
samfunn 

I gjennom dette fagområdet skal 
barna få kjennskap til samisk språk, 
kultur og tradisjon og kjennskap til 
nasjonale minoriteter. 

  Samefolkets dag  

6. februar er nasjonaldag for 
samene, urbefolkningen i 
Norge. Dagen er felles for 
alle samer i Norge, Finland, 
Sverige og Russland.  

 



BURSDAGER I FEBRUAR  

Vi gratulerer 

Rishabh blir  6 år         

6. februar 2023 

 

  

Viktig: 

 

• 6. februar: Markering av Same-
folkets dag ute i barnehagen. 

 
• 20. februar: Fastelavnens kafe, 

arrangert av FAU fra kl. 15 - 16. 
 
• 24. februar: Karneval - barna 

kommer utkledd som det de vil i 
barnehagen. 

 
• Uke 9 (27/2 - 3/3) - Skolens 

vinterferie. Fint hvis det gis be-
skjed til avdelingen hvis ditt barn 
skal ha  noen dager fri denne uken. 

Rim, regler og sanger i februar 

 Sanger: 

 - Det snør, det snør! 

 - Se opp snør det 

 - Skinnvotten 

 Regler: 

 - Fem små snømenn 

 -  Skinnvotten 

 Eventyr/bok: 

 - Skinnvotten 

 Farge: Hvit 

 Motorisk aktivitet: Krype 

 

Informasjon om personalet 

 Marit Lovise som er barn & ungdomsar-
beider, jobbe både på Fjøset og Løå. 
Hun har faste dager på Fjøset manda-
ger, onsdager og fredager. 

 Vilde er fast vikar på mandager 



Vi ønsker dere alle en fin februar! 

Hilsen Sesilia, Afra, Ceu, Marit Lovi-
se, Vilde og Marianne 

Tilbakeblikk på januar 2023 

Vi startet temaet «Skinnvotten» i januar. I løpet av denne måneden har vi 
blitt bedre kjent med selve historien gjennom høytlesning, sang, rim og reg-
ler og dramatisering. Skinnvotten er også blitt laget med papp, lim og maling 
i både grønn gruppe og skolegruppen. Ellers har vi hatt «vinter» som tema. 
Vi har jobbet med reglen «5 små snømenn» gjennom dramatisering og for-
mingsaktivitet. Begge gruppene har laget flotte snømenn på forskjellige må-
ter med ulik teknikk. 

Ellers har begge gruppene vært på turer i barnehagens nærområde, vi har 
hatt hinderløype og 3 barn har fått sin bursdag markert med bursdagssam-
linger. 

Januar har også vært en måned med mye sykdom hos barn og personal. 

 


